
: A ACADEMIAEM EXAME 
Pesquisa inédUa realizada em 1 .. países revela que 

.~essores universitdrios vêempTQ/fssão com' SABAJINA GLOBAL 
otimlSmO. mas ~am-se cWS 8aldrios; brasileiro8 ~ 

consideram-se uifluentes na opinião pública o _ ela ,""' .... acocIamlc. _ 14 ~ . ~ 

&~~~ ~~ lf ONlnaUn~~~~O~' ~~ â \\' ~7::" 
dei .. acreditam viver wn mom",,· dia ao de wn Julz.0 

...... __ - ~'.' 
to .~.peclalmente criativo. em Enquanto ~ dos acodêrnJooo ; ronking com 86" da 
me.o a boa Ilunosfcra Intelectual e coreanos acreditam lIgurar entre • pro/i .. Ionai. IOIiJeilol. Os :: ~ 
com chances de Investir em lUas 00 mais lnlIuent.es Udere de opl. !.asilei"", apor-. em 1 r:1' . """"" poI.aorw mudariam do profiuõo 
pr6prlas Idéias. A maioria dos n1Io, apenas lJ~ doo Ingl .... de- lugor (6.C'.I:I_ 01 japonoHI <XIIO ~...., oegunda chanco. &n ...... oaI6rico KIo redarroç6o ~ 
prullsslonals ",1tar1a a eocolher a monstram .... convlcçlo. O Ora. ocupam o ~lIimo poIiçao IsrooI. 85" doo acodIrnicos n60 En&pmIo o 0.10 ...,.-o """'" Indo 
atlvldade acadêmica caso Uvesoe 1111. onde 39% dos prullsslonals 15."1. """"""""' ""'"" ocupoçlIo. Os bnniloin>o do proIõ .. loncm _,leitos 19551.1-b1g 
a chance de lnJdar novam nte a comparUlham esse ponto de vista, dospontam em 4' '"- ....... os moi, Kong opo<oce no -..... opollo (:zn.I. O 
tarTel .... Babos saartos, porém, ocupa o 3" /upr no ranJdng. lOIiJIoiio. com o...d.o proIiniona. (78Sj. lrasil OOJPO o 9" p<nIÇiIo 175S~ 
~~~~~ntam uma queixa Udeunça _ Uma expllcaçlo O Jopao OOJPO o Iontominllo I~I. 

Coordenada pela Carnegie poasIveI para esse fenômemo rest. ~ 
Foundation - InstJtulçIo amerl· de no vIo que separa a minoria ~ 
csna dedJaoda a 8JÚ!iSe sobre o culta da grande massa COm baIx.o o. ~:....an-" 
ensino -. a pequisa Coi aplicada nlvel educacional "DIante do alto o aGnidodo ~ o • ~ 
• algumas nações que possuem Indlcede anaUabetIsmo brasileiro ............... _::;:" . . " .... • -, 
slstemas unlllt!rsltúioo bem de- ~ nlltUnl que pessoas com nMJ ._ .. ....-....... l ' ~ •• ) •• '.:" ' ( 

senYOlvldoe: AustriJia, Bn.sl~ Chi· elevado ~&m mais respeitadas JroboI.am em grau 'r: i , ... n" , 
~':;f!~~p~manha, Hong comoUcleresdeoplnlAo".oaedlta . . ~~ . . ., . II " • 

Cor~I • • México, ::':::::=:J: '76"doIesOÇllllÍdorammuilo ., •. 
Holanda, Rússia, p gla da UnlvenJda. ~"umobooldontilicaçao o~poIopaqulla_Qpr%ttnciopoloONlna _ IodosOlpaúel 
~~~::. e Eltados ROfISSlONAlS 1~n~).B:::~:!: n~~",,;,:::::::-.s.-Mdos """OJQÇliodooEoIadosUnidos. oncIe63Sdosproliuionai.proIor.n 
O relat6rlo re- ADMITEMQUE Moreira. .OWOO"'"...... Iocicncr. O";;"'Jndiaodo=:"':~;:"d.~~~6::: 

c~m · dlvu lgado ,..nn"IRA O prestIgio RIo nac6M .... ~~._... .0 - : ..... I62'l1 
nnsceu da compl· V"lIU\I: ao reIIete em roa>- no Iopo do ~do 168Sle o """" no ..- ..... ~ . 

~~~~o~:"'~~ ::!~ UNMRSrrÁRIA ~~J~'!.=~ .' '" 
pondldo. entre dos paIses, 00 aea· A ...... , I6opota. ~~~ " .' 

á~~~e~~'~~ PERDEU =:S::"c ~ ~":~ ~ 
nha 200 Itens que PRESTÍGIO NOS anos, Integram a IndMdual6 moõ> ' 
eXIgl~ cerca de ÚLTIMOSANOS :=. ~~::: .-.Juodo .... OúIo. oncIe38Sdos 
;:::.,c~~!"'" ser lUlaroa ou rulnl ~ionol,.dd:"''';:;::: °No 

No Brasll, foram Holanda e de ~~ ~~~n:: lraut. ~: 1 ~dos ococIImicot 
~onados .:::!: proll.osl,.,:;:e mais da metade doe prollssl .. nala relato""" .... __ o ~ tb. 
~~~~ O ~~o foi o: oonsid"ra ter vendm"ntos bona -- ôIodo no Rínsio (12'l1. 
pnludo p<!lo arual presld""te do ou ""celentes). 
Insiltuto Brasileiro de <leogra& e. Iw contdrio do quadro verUI· 
Estatistica (IBOE). Simon Sch· cado nos palses desenvolvidos, 
wartzman. e pela Jl<!99u\sadora e gande pan:eIa dos proJlsslona/s 
pror...oc. do Departamento de da AIn&ica ÜII1na IlWltem COI\
CIbtda I'bIItIca dD NíIdeo de.. ... de ...... .-dai __ 

cbewI\y. 

Vocaçio - °Espertvamos encon
trar um alto srau d~ lnsatJs(açio 
na amostra lntern8donal, mas o 
orlmJsmo inesperado pode ser ex· 
plicado pela adesão do professor a 
SWl wcaçAo e j valorização dos 
ganhos .ubJ~>tJvos oferecidos pela 
prollssão°, explica EIizabeth. 

~e&o.~. _ 
_ a aUvIdades extras (como 
mnsultorlas e prestaç60 de aent- -
ÇIO) para aumentar a renda famI· 
1Iar. No BrasU e no Mhlco. 00 pro
Cesoores dedicam mais de 10 ho
ras semanais a atIvIdades extra· 
cãmpua necessArias i manuten· 
çio llnancelra. 

Curiosamente, os r6ullados 
positivos convivem mm a certeza 
de que a prollaão 8C&démlca per' 
deu prestigio nu Wtfmas dbda.s. 
1'aI ronvlcçio ê mais I"orte no Bra
sil. onde 78% dos entrevistados 
vftm o stat.u.s da poslçio em declI· 
nlo. Inglaterra (73i1í) . Coréla 
(~) e Japio (M%) wm logo a 

Na hora de ponderar pró. e 
mntras, no entanto. os prof ...... 
res valorizam prazeres Intrlnseoos 
j advIdade mmo liberdade acadê
mica. tempo de trabalho llemveJ e 
aatImçio mm os c:ursos ensina
dos. O retrato positivo captado 
pela Carnegie Foundatlon sur
preendeu os próprios organizado
res. Eles mndulram que 00 acadê
micos miram o futuro mm preo
cupaçio, ma mm ImprevlJto 011· 
mlsmo. 

) ó ~·;;M_R ,IU4:nll ,!,IUit,JU'n,J ;I :J:t{t1uljt,MWJ.Ç:-t. t ." 
Aa prInclpal. condu" ............. por 1.000 proIIul"' .......... o PoI. 

30% 83% 74% 35% 40% 
-. .... acodImõcos alo ......... _ ............... - nIio.qc.a. ... fit.a. ela pNIOGI ....... 

- ......... IImpo ..... .........-coIega ____ ao _ grau univwsiIário 
A p-oporç6o Ieminina .-

. Ap.nos 8SIO pequena pcROIa aIIrcIngoiro ExIIrior porei aludo ou A poaiçiIo uniwniI/lria ~ braoioiro.. amaiar 
.' rae.n. '" "";1ÍIoS .... pasquIso . ~ . ","01 poI ... ~ da 

JrocIiOonaJn-t. deli ..... a Pbuto inIoresIadoI .... . ela ~ApcROIa~ 
. '~ acadImias. Segundo 00 34% Irocar inlonnaçaas cam _160 lOCiaI porei .. ~j6 ............ 
I pa.Ir&. inIomacionais, a lNIioria pooquUadon.. do_ moIado .... 60 tia ...,...... aram lnI1ma ~ 
~'. .... ocucIamiaIl b .... ilei .... pai .... '" ac:adImicos ~. "-a /rIinoria_OI~eIa 
J ~.' . naoderncnswboa •. ' ~ .... ~ . .... pais ..... atomnaDlAl?- 'parceIa .......... ola !MI oupwior. 
~quaHcaçaa .Ioria dilla.lcladoa ..., ela escolaridade aJIciIncia. uma • iIico..,..-a &.. geral. ... nIio .... do.Dodo • 
.. .. . de,.""..... ... "'" . - .' Irárior OU • . tsncIInâa lIisI6rica ~ ': perpoIuaç6o da irobcIham MI ....".. integral. 
!r.. 'i ambient.~. '. !pi 6 ...... prinI6rIa . da povo b .... ilei .... pa>iç&> bniliar. : nabam __ oaI6rios. 
O' ., t • -c...-- -, 
~o para produzir é poUca, dizem acadêmi~;\ 

..' .\ 
Pesquisa mostra que no 
Brasil a cobrança por 

rmdlados está longe de 
.er preocupação 

A coInnça por ISlltados ed 
longe de ser uma pll!OCllp&. 
çto dos ilC8dêmIaJI brUlei- . 

rue. Apenu I:IS dedararam IeIItIr 
treqüente presaio para produzir 
mais do que poderiam. Tuas_ 
lhanlel aparecerara em lswJ (Ia%) 
e na RIlI.la (12') . O. chileno. 
(:mí) lIdenm o mnkIDg doi aubme
ádoIa _ tipo de pressIo. 

"No BruII. a exigências • mini
II1II e o peIqIÚIIIdOr Rio eoII'r II&

nhwna preBo para Ir ~ do pa&
IM!", lCftdIta o profmIor do 1nstI· 
tuto de n.Ica da UnIYmidIde Esta
dual de campina (Unlcamp) AmIr 
CaIddrL Noe prlmelroe Iupre da 
lIoU <h fM"I'lI'~ mÚl proct.,. 

lIwI do PaIs, ~ acndltaque a 
pressIo funciona como um Insàu· 
menta saudi~ quando baseada em 
a1thtos para julgar qualidade. 

"De\ie hawr cOOlWIÇ& para que o 
pesquJs.dor InWà em temas dmd· 
Ocos Importantes 

corda que ~a di.llcIl usumlr um 
cargo unlYenltArIo sem pubUcar tra
balhos dentIDcos. Indices pam:idos 
aparecem na Corê\a (4~ e no .I~ 
DOO (48%). Na Alemanha, apenas 
14" acreditam nisso, assim 00= 

17%dos~ 
tbno8. para o momento e 

nlo em elocubra· 
cóes mentais". ~ 
dita. Caldeira dis· 
anda do c:ritáio de 
avaJlaçio baseado 
exclusivamente no 
wiume de orienlan
dos ou no número 
de trabalhos publi
cado •. "e melhor 

SÃo 

Poucas institui· 
cóes lnsIleIras COR
sIdmun o valor dos 
trabalhos pubUc:a· 
dos no momento da 
a:mtralaçio de pro
lIssionais. Para Cai
den, apenas as cln
co universidades 

bmar apeNII t.r& bolll alWIOI em 
_ de dez com teeJ Im~· 

Outro lndiaIho lastImáYeI apare-
0tII no Item sobre os altérios de se
Jeçio 00. pr\IlIssiollÚl. M. da me
lJWtoo /1M anorIi'm~ """"lrI .... ,IL ... 

mais coneelluadu 
estariam pr!OOlpadaa em ___ 

pesou com tItuIaçio mInImL "No 
_ Instituto de l'WaI, elligirnoI 
pós-doutoramento mesmo de probo 
Iionab InI.erC5llldos em ClCUJ*' uma 
rnoiI""ln ImIrwriM". mnta. 

o proIesaor critb a tmdênda ~ 
nenI!zada pela qual os alunos for·. 
lIIIdos peJos departamentos tendem 
a 0CII4I&I' um CII1IO sem p&S3&I' por 
prooessJll de sekç6o. "lÀ'Ie ~., 
DO de ~ ~ UII\ erro porque 
~ um ex.aluno subJnr,
tHo i COIICOrIindI com outros pro- : 
1is!IooaIs' w:redJta. " .. 
~ o reIat6tio da CarnegIe, 

m dos ~ bnS\elroS aIIr· 
INIIII ter _ aIt\'Idades de ensino • 
~ avaJIadas, lndusM • 
peJos pr6prIos alunos. Es. mtdla., 
~ super1lda pelo !eIlIhadoII america
nos (~ e qIfs (94"). Oa Ql(l('. 

cItrIadons aIoda lIt ~ qual 
to tmCfIto de ~ cmbeddo 
pelos laIdemkoI bnIileinle, Jl que 
~ tIr.s • SIIDcódoI .a 
ciharaltlmde dlehou etudanta 

Ji o desO'Inpmho dos a/anOII ti 
considerado IOhhel em toda a 
amMtr:IlnI~ 



GERAL 

DE COSTAS PARA O MUNDO 

QUASE 

TODOS OS 

TRABALHOS 

ClENTrFICOS 

SÃO ESCRITOS 

EM 

PORTUGU~S 

ELízabcth: 
mulher 

casada com 
fil/Los 

d'ifiCllmrnte 
COIl!U.'!JI1íria 

cumprir 
caf!Ja 1M 
trabalho 

exigida no 
exterior 

Cn~e participação 
das mullieres na 
área acadêmica 
Indico dr 40% p () mai{)l 
entre o,~ 14 paísr,. qUI! 

foram rstudfttlos pO/' 
p('squl.\ad01'r~ 

A
" rnulh(-rr ('orn))04"'0 I\f)' '. 
da .. "munl,1 ti,· iU ~d, 1111 

ra "ra II, Ir .. , .""un<1o a 
amostra ulIlI:wda nu "'lUd" ln 
II'maMonnl O Indl",· fi .. I'arlld 
paçAo r .. mlnlna n ln lIlUI~'H' 
dp nlw'l I Ul'f'nc.r dI) I'ul. rvl " 
maior nlrl' , .. 14 pai ' I'ftrtll'l 
panleS da pf'1lQul da arn"ItI'· 
Foundatlon. No outro ('xtrf'mo, 
&par('Cem Japa.o 'or la, ond,· 
90% doa pro" .Ionala a o ho 
men 

A proporção d mulher" •• n 
lr" o. a('ad 'mIco "ra II Irol 
lurpreendl'u o organlzadorl" 
do levantam nto porqul' aa tu· 
dantel unlverolt.6r1a& rram InO 
ma minoria na cena unlw Itá 
na da década de 60 Na compa 
ração com os homen . o .aludo 
aponta que elM Iniciam a "arrl'l 
ra profil lonal do . ano mais 
cedo, rl'('Cbem alános m norl' 
e dlOcllm~nte aVllnçam atê o ni 
vel de dout mdo. 

A maior quant dnd dI' cadê 
mlCMl'ncontrndn no Brasil pode 
Sl'r explicada pela caractcrisllca 
menos I'xlgente da allvld d no 
Pais, segundo a coordrnadora 
naclon I da pl'Squi a Ellzabeth 
Balbach \cy, do Núcleo d~ P '" 
quisa sobre Ensino Sup~rlor 
(Nupe ) da Universidade dI' S' o 
Paulo (US!». P la ua avaliação 
uma mulher (,'lJ:jada qUi.' lenha fi 
lhos dificilmente con -suirla 
cumprir a r8t/ta de trabalho im 
po8ta por "'n .... In8LJWlçOt' 
uanpl ..... 

Frustração - No [J n, o 
Indlc\" de doutoras pode ser x· 
plicado pel atrlbUlçóe faml 
lIare,. Por não ser má ,a pro~ 9 

sora do dcpartampnto de I I 'o 
logia dn Pontifida ntve Idad,' 

awllc (P 1 ) de Minns 
Mana IgOCl 'osta Moreira põdt' 
partir para o doutorado tri'_ 
ano apÍ>9 \I cIlndllSolU d" mt'S 
trado 

"SI'i que represento uma mi· 
noria. nt~ porque as verbas das 
ln tltulçõe de fomento costu · 
mam ser aplicadas prercrenclal 
meDt em univel'llldadc públl · 
c ", omen Para Maria 1!tJI('z. 
atingir c !U'Uu', fundamental 
na carrt'im l1t'adêmlca. Oe aCor· 
do com a p' qui da Camcglt'. 
os profi ionai quI' não alcan· 
çam o doutorado amargam a 
frustração da 'profi sionalização 
lmpt'rfeita', 

Mulheres controtada., por uni· 
versldad , púbill'lIS de' pequeno 
porte tendem a acreditar que a 
lib rdnde acadêmica náo é pro
tegida no Drasll , convicção de 
62% de toda a amo tragem na 
clonai. A profe sora do departa 
mento de História da UnÍ\ersl 
dnde Estadual de Londrina RoM 
meire Angelinl C tro di corda 
d 58 tend nela. Sl'gundo la, os 
profissionais de ,ua Arell têm 1\ 
bl'rdade para decidir sobre a 
abordagem e o conteúdo dos 

WaltcrColli, 
do Instituto M 
Química da 
UniveIsidade 
MSão Paulo: 
87 
publicações, 
to das quais 
oom 
colabomçiies 
de colegas 
~ros 

programM. 
Os alunos também dlspÕl'm de 

assento no colegiada do curso e 
exercem o direito d voto nas de· 
cisões do departamento . • A de
mocratização é praxe no 
centro, mM acredito que a 
saçào de falta dI' liberdade 
comum em escolas onde o pro 
Cessor é obrigado a cumprir pro 
grama e método pré·detennina 
dos', explica. (C.S.) 
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